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জাত আেছ, জােতর নােম sbত -ঘাষ 

“সব4জয়া ডােলর বািট হােত দাঁড়াইয়া িছল। বািট েমেজেত নামাইয়া সামেন বিসয়া পিড়ল। বিলল-হL াঁেগা, তা ম@ কী? দাও না ওেদর 

ম9র? কী জাত?  হিরহর সুর নামাইয়া বিলল--েবােলা না     কাউেক --সদেগাপ । েতামার েতা আবার গO কের েবড়ােনা Pভাব—–”  

                             পেথর পাঁচালী (১৩৩৬), বTালীবালাই, অUমপিরেVদ 

আমরা সদেগাপ। িহnd মেত শdূ। সৎ শdূ। -গায়ালা -ঘাষ না, চাষা -ঘাষ। এসিস ওিবিস নয়, 
-জনােরল। 'চাষা -য রাsায় হঁােট, দশ বছর -স রাsায় হnমান হঁােট না'- Gেন বড় হেয়িছ। তারাশŋেরর 
-লখায় পেড়িছ, বামনু বািড়র -মেয়রা বলেছ, খাবারgেলা -ফিলস না, সকােল সদেগাপেদর বািড়র 
-মেয়েদর িদেয় িদস। যতই সmn চািষ হইনা -কন TSািডশনাল িহnd মেত -ছাট জাত। -গাটা gামটাই 
সদেগাপেদর হওয়ায় জাতপােতর -ভদ আেmদকেরর মত হােড় হােড় -টর -পেয়িছ এমন নয়। তেব 
িকছুটা -দেখিছ।  
বাগদী dেল মিুচ মাহাত -জেল সঁাওতাল পরামািনকরা পােশ -থেকও -য আমােদর -চেয় িনচু জােতর 
এমন একটা ধারণা অবেচতেনই ^তির হেয়িছল -দেখ -দেখ। -কননা ওরা উেঠান -থেক dয়াের ওেঠ না, 
ঘর -তা dরsান। কাজ করার সময় ঢুকেত পাের ঘর মছুেত। বাসন মাজেত পাের। িকnু একাসেন -খেত 
পাের না। ওেদর থালায় বা হােত -কান িজিনস একটু উঁচু -থেক -ছেড় িদেত হয়। খাওয়ার -শেষ িনেজর 

#
Bangla Kounterkulture Archive | curation Q| Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

কালাnর - কােজর -খঁােজ -দশ -ছেড়েছ dিমক। চােষ লাভও কেমেছ।  
িনেজর -kেত কােজ বSs এক bাhণ



�
# Bangla Kounterkulture Archive 009/JULY2017

�4

জায়গা িনিকেয় ধেুয় িদেত হয় থালা। -খঁিদ বাগদীর বািড় আমােদর বািড়র দশ হাত দূের। -স িভkা 
কেরই িদন কাটাত। মােঝ মােঝ -খেয় -যত dপেুর। বয়স হেয়িছল। জল িনেত এেল মা কল পাm কের 
িদত। তখন আমােদর বািড়র কােজর -লাক বলেত িছল জয়nীিদ। একিদন মা ঠাkরঘের বSs, 
-খঁিদিপিস এল জল িনেত। তখন জয়nীিদ কল পাm কের িদেত -গেল -স বলল 'আিম জল -নব না 
dেলর হােত।' -কননা dেলরা নািক বাগিদেদর -চেয়ও -ছাট জাত। আমােকই -সিদন কল পাm কের 
িদেত হেয়িছল। মরণকােল pিতেবশী সঁাওতালেদর হােতও জল খায়িন -খঁিদিপিস। সঁাওতােলর হােত 
জল -খেলও নািক তার জাত যােব। মােক -যেত হেয়িছল -শেষর কিদন সাহাযS করেত। 

অেনক -ছাটেবলায়, টু িjেত পিড়, একিদন -ঘােষেদর বািড় িনমntণ -খেত -গিছ। একটা সািরেত 
বেসিছ বnুরা। -টেন -তালা হল আমােদর কেয়কজনেক। বাগদী সঁাওতালেদর -ছেলরাই তখন আমার 
সহপাঠী। বামনু, সmয়, িনতাই, িটপ।ু ঐ সািরেত নািক bাhণরা বেসেছ কেয়কজন। বাoা িছলমু। 
বিুঝিন। িদিb অn সািরেত সবাই িমেল -খেয় চেল এেসিছ। চkবতsীেদর বািড় ঠাkর -দখেত িগেয় মা 
ভুল কের ছুঁেয় -ফেলিছল bাhণ িগিnেক। অেবলায় sান কের এেসিছেলন -সই মিহলা িবGd শেূdর 
-ছঁায়াচ ধেুয় -ফলেত। bাhণেদর বািড় -খেত -গেল িনেজর পাতা িনেজেক -ফেল জায়গা িনিকেয় িদেয় 
আসেত হত। এই pথা -ছাটেবলায় আিমও -দেখিছ, আচারিট পালনও কেরিছ। বাবার -ছাটেবলায় িনয়ম 
িছল -ভাজ বািড়েত bাhেণ রাnা করেব, bাhেণ পিরেবশন করেব। bাhণরা -খেত বেস অnমিত িদেল 
তেব অnরা বসেব। অnমিত িনেত হত gােমর -মাড়েলর কাছ -থেক। এখন Gধ ুpথাটা dাdাnvােন 
িটেক আেছ। pিতেবশী গঁােয়র কল ু সmpদােয়র একজন pিতপিt হওয়ায় রথ এেন হইচই -ফেল 

!ভােজর আসের একাসেন অেপkা
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pিতেবশী গঁােয়র কল ু
সmpদােয়র একজন 
pিতপিt হওয়ায় রথ 
এেন হইচই -ফেল 
িদেয়িছেলন এলাকায়। 
তােক িনেয় pবাদ ^তির 
হয়, ‘িক িছn িক হn/
তkেপােষ সn/
ঠকঠিকেয় মn’। িকnু 
-লােক বেলেছ ‘তুই 
সাদখা(সাধখুা) িছিল 
সাদখাই আিছস।’কারণ 
কলরুা িনচু জাত। কােজ 
এেল সঁাওতাল 
বাগদীেদর গােয় িছিটেয় 
-দওয়া হত গŋাজল। 
দশsনী pথার চল িছল 
আমার -ছাট -বলােতও। 
সামািজক sরgিল 
িনেজর জাত বঁাচােত 
অেnর বািড় -খত না। 
সাজােনা খাবার দঁািড়েয় 
-দেখ আসত। 

িদেয়িছেলন এলাকায়। তােক িনেয় pবাদ ^তির হয়, ‘িক িছn িক 

হn/তkেপােষ সn/ঠকঠিকেয় মn’। িকnু -লােক ব-লেছ ‘তুই 

সাদখা(সাধখুা) িছিল সাদখাই আিছস।’কারণ কলরুা িনচু  জাত। 
কােজ এেল সঁাওতাল বাগদীেদর গােয় িছিটেয় -দওয়া হত 
গŋাজল। দশsনী pথার চল িছল আমার -ছাট -বলােতও। 
সামািজক sরgিল িনেজর জাত বঁাচােত অেnর বািড় -খত না। 
সাজােনা খাবার দঁািড়েয় -দেখ আসত। bাhণরা খাবার -দেখ 
pণামী িনত হাত বািড়েয়। সদেগাপরা বা কায়sরা dেল বাগদী বা 
kিলেদর বািড় িগেয় খাবার -দেখ এেলই সবাই খিুশ হত। 
-ধাপারা অnvােন িসেদ িদেয় -যত উoবেণsর বািড়েত। বােরায়ারী 
পজূায় সব -dণীর চঁাদা -নওয়া হেলও মিnের ওঠার অnমিত িছল 
না, মিূতs -ছঁায়ার বা -জাগােড় হাত লাগােনার -তা কথাই -নই। 

-য -ডাম ধরমপজূার bাhণ, তারই অnমিত -নই পাড়ার 
মিnের পজূা করার। এককােলর ktীয় বাগদী িনকেনা জায়গায় 
এেস দঁাড়ােল আবার ধেুয় মেুছ গŋাজল -ছটােত হয় এখন। 
িনmবেণsর যত ধমূ তাই গাজেন, ধরম পেূজায়, মনসা পেূজায়। 
ওরা িনেজরাই -সখােন পেুরািহত। আমােদর বািড় -থেক এখনও 
বাৎসিরক পজূা যায় হাজরা বািড়র মনসা পজূায়, pিতেবশী gােম 
কালা রােয়র (ধমs ঠাkর) থােন। gােমর সবsজনীন dেগsাৎসেবর 
বােরায়ারী কিমিটgিলেভেঙ kাব িভিtক হওয়ার অেনক কারেণর 
মেধS একটা কারণ জাত পাত। pিতিদন -ছাট হেয় বঁাচার 
পরআtসmান -ক হারােত চায় উৎসেবর িদেন? 

িমড !ড িমল- জাতপাত !মটােত বড় ভূিমকা িনে8
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একমাt সংকীতsেনর আসের আজও সবার pেবশািধকার -দিখ। -সখােন সদেগাপ, কায়s,  
-জেল, dেল, বাগদী, হািড়, মিুচ, -ডাম পাশাপািশ বেস -চােখর জেল ভাসেত ভাসেত -গাvলীলা -শােন। 

-শােন আেkপাnরাগ। শচীমা’র হাহাকাের ভােস। জয় মহাpভু �িন -তােল। িভkার ঝুিল িনেয় িনতাই 
-গৗর -সেজ চািষর -ছেলরা বািড় বািড় -গেল তার পা ধইুেয় pণাম কের সবাই। বািড় বািড় মােন সবsােথsই 
pেতSেকর বািড়। পঁাচশ বছর আেগর একটা মহিত -চ�া চলমান পথ নাটেকর rেপ বঁাধা আেছ এই 
িচরায়ত নগর �মেণ। সদেগাপ কায়s, dেল, বাগদী, হািড়, মিুচ, -ডাম, d হাত তুেল নাচেত নাচেত পথ 

চেল। নারী - পrুষ -ভদটাও কীতsেনর আসের কম। -খাল করতাল খmনী বােজ-  “-গারার dনয়েন বেহ 

-pম ধারা।/আমােদর নগর �মেণ যায় -গারা।।” ধলুেটর সময় ভাঙা দইেয়র হঁািড়র একটু টুকেরা িনেত 

যােদর মেধS কাড়াকািড় পেড় যায়, আসর ভাঙেল -সই তারাই আবার বণsেভদ -মেন িদন যাপেন বSs 
হেয় পেড়। পােশর ^কবতs pধান gােম িগেয় নামগান -শানা যায়, আtীয় kটুmতা পাঠােনার কথা আর 
ভাবাই যায় না।  

িনেজর উoবেণs গবs -বাধ করা এক। -সই বণsািভমান সমােজর পঁাচজেন -মেন না িনেল আর 

এক। ‘সদেগাপ shদ’ নােমর মািসক পিtকা(১৩১০) -বর করেতন dীযkু বাব ুdারকানাথ -ঘাষ।  dী 
-মাkদাpসাদ রায়েচৗধরুী একশ 
বছেররও আেগ িলেখিছেলন 
‘সদেগাপ kলীন 

সংিহতা’(১৩২০)। জীবেনর ৩৫ 
বছর বSয় কের -মাkদাpসাদ এই 
gে�থ pমাণ কেরন -য  সদেগাপ 
আসেল ^বশS-বণs। bাhণ তথা 
বণsিহndেদর মত সামািজক 
সmােনর -লাভ হওয়াটা sাভািবক। 

-বাধ কির সমােজর উoবণs ও িনmবগsেক sরণ কিরেয় িদেতই মn, মহাভারত, যাjবl, পরাশরসংিহতা 

-থেক িতিন -দখান পGপালক চাষা’রাই বণs মেত pকৃত ^বশS। (“পশনূাংরkনংদানিমজSাধSয়নেমবচ।/

বিণকপথংkসীদ�ৈবশSসSকৃিষেমবচ”।।(১/৯০) মn সংিহতা) মধSযেুগ -য -কৗলীnpথা আঁকেড় bাhণরা 
সmান উdােরর -চ�ায় লােগন -সই -কৗলীn pথা জাপেট ধেরই জােত উঠেত বSs হেয় পেড় কায়s, 
^বদS, সদেগাপরা। উনিবংশ শতেকর -গাড়ায় -তা -খাদ িবলােতর িpিভকাউিnল 

সদেগাপেদর‘সদেগাপ-bাhণ’ sীকৃিত -দয়।  িকnু -শষ িবচাের বাংলায় bাhণ ছাড়া আর সবাই শdূ। 

কারণ bাhণ ছাড়া চতুবsেণsর pকৃতktীয় ও ^বশS বাংলায় -নই। ‘বহৃdমsপরুাণ’মেত আেছ সŋর ও 

অnSজ। -জমস ওয়াইজ আরও কিঠন কের বেলিছেলন, “বŋেদেশর িহndরা িনেজেদর খঁািট িহnd বেল 
দাবী কেরন। অথচ উtর ভারেতর িহndরা এ কথা মানেতই চান না -য বŋেদেশর িহndেদর সেŋ তােদর 

একাসেন !ভােজর আসের
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দাবী কেরন। অথচ উtর ভারেতর িহndরা এ কথা মানেতই চান না -য বŋেদেশর িহndেদর সেŋ তােদর 

-কানrপ সmকs আেছ।” এমনিক বািক ভারত বাংলার bাhণেকও সমমযsাদা িদেত িপছপা হয়। 
এই জািত -ভদ -মাছার -চ�া -যই কেরেছন তােক সামািজক গmনার িশকার হেত হেয়েছ। কতsাভজা বা  

মতুয়ারা -তা আর এমিন এমিন সিৃ� হয়িন। ‘জাত -মেরেছ িতন -সেন/ -sশেন, উইলেসেন ও  

-কশবেসেন’- -দড়শ বছর আেগর এই pবাদ -কালকাতা -কিndক। বািক বাংলার gাম সমােজর গভীের  
ঢুেক থাকা জাত পােতর -ভদ কাটেত এখনও পঁাচ-দশ দশক লাগেব মেন হয়। রাজৈনিতক ও সামািজক  
pিতপিt থাকেল জাত িনিবsেশেষ এখন সmান পায় যথাযথ। এক -টিবেল বেস বামনু বাগদীর  
খাওয়াটা পিরিচত দশৃS। -কউ কাউেক উিঠেয় -দয় না। তেব অেনেক -লাক -দেখই বেস। মােন জাত 

-দেখ। ‘পােশর িসটটা ভােলা’ বেল উেঠ িগেয় বেস। কমsসূেt বীরভূেম থািক। -সখােন সামািজক ভােব  
-ছাট জােতর মাnষেক অnমিত িনেয় উoবেণsর পােশ বসেত -দেখিছ। অিধকাংশ সমেয়ই অnt -খেত  
-দওয়া হয়। খাওয়া হেয় -গেল জায়গা িনকেনা ও এঁেটা বাসন ধেুয় -দওয়ার দািয়tও -য -খল তার।  
সmpিত -খাল-বাদক bাhণ-যবুক ও কীতsিনয়া -ডাম-যবুতীর pণয় সূেt িববাহ সমাজ -মেন িনেলও  
bাhণ িপতা pথেম -মেন -ননিন। সঁাওতাল -মেয় বাগদীেদর -ছেলর সােথ চেল যাওয়ায় মািঝেদর িমিটং  
বেস ফয়সালা করেত। এই জাতপাত হীন(?) পি�মবেŋই সরকারেক িবেশষ -বগ -পেত হেয়িছল িমড  
-ড িমল চাল ুকরেত। জােতর ফঁােদ আটেক -থেকই িমড -ড িমল খায়না এখনও অেনক বড় বািড়র -ছেল  
-মেয়। অŋনওয়ািরেত খােব খােব না কের অিধকাংশই খাে�। -ভােটর িডউিটেত িগেয় sয়mর -গাvীর  
-মেয়রা -ছাট জাত বেুঝই  
িচেড় িভিজেয় -খেয় dিদন  
কািটেয় িদেয়েছন আমার  
সহকমsী -পািলং অিফসার।  
সময় অেনক বদেল gােমর  
পােশ িরলােয়েnর -ফার িজ  
 টাওয়ার বেসেছ মােন এই  
নয়, -য, আtীয় kটুm  
পাতােত Gr কেরেছ বামেুন  
বাগদীেত। িতন দশক আেগ  
সদেগাপ ও bাhণ  
পিরবােরর এমন একিট pণয় ঘিটত িবেয়র পর gাম -ষােলা আনায় িমিটং -ডেক ভTাচাযs মশাইেক  
অnেরাধ করা হেয়িছল জামাইেক sীকার কের িনেত। -সই TSািডশন সমােন চলেছ। জােতর নােম আমরা  
আলাদা িছলাম, আলাদাই আিছ।  

যানবাহন ছাড়া এক পা চেল না আজকাল
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সৎ শdূেদর মেধS kমার, রায় pমখুরা সবেচেয় উঁচু। এর পের 

িমিtর, gহ, -ঘাষ, -বাস। “-ঘাষ বংশ বেড়া বংশ, -বাস বংশ 

দাতা।/িমt বংশ kিটল বংশ, দt হারামজাদা।” kলীন কায়s 

এরা। সবাই িশিkত। ‘কলেম কায়s িচিন/ -গঁােফেত রাজপতু’- 

pবাদ িছল না! মহারাজ নবকৃ  -দব বাহাdর ‘জাত কাছারী’ 
বািনেয় অেনক জােতর -লাকেকই ‘কায়s’ sীকৃিত -দন। 
কায়sেদর উoবণs িনেয় p¡ করেব -ক! তােদর অেনেকর পের 
-তা সদেগাপরা। শরূ, িনেয়াগী, িব¢াসরা হল kলীন সদেগাপ। 
তারও পের 'সানা পানা রাণা/িতন থাকেত মানা।' তারও পের 
নািক বাগদী, dেল, -ডাম, মিুচ, -মথর ইতSািদ ইতSািদ। বামনুেদর 
মেধSও -ভদ -দেখিছ। পজূারী bাhণরা নািক িনm -dণীর। 
নবশাখেদর যারা পজূা কের তারা নািক শdূ বামনু। অgদানী 
bাhণরা আরও িনচু। িপN ভkণ কের িকনা তারা। তােদর সােথ 

এক আসেন -খেল খঁািট bাhেণর জাত যায়। ‘লাঙলা বামনু’ হল 

তারা যারা -পৗেরািহতS -ছেড় কৃিষেত মন িদেয়েছ, অতএব 
jািতেদর -চােখ তারা ঘণৃS। আরও -ভদ -দখেত চাইেল পাt 
পাtীর িবjাপন -দখনু আনnবাজাের। এই জািতেভদ ঘিুচেয় 

বাঙালীেক রkা করেত পেথ -নেমেছ ^দিনক পিtকা ‘এই 

সময়’-‘জাত ধমs উেlখ ছাড়া িবেয়র িবjাপেন ২৫%-৫০% 

এই সময় খবেরর কাগেজ অিভনব িবjাপন

নবশাখেদর যারা 

পজূা কের তারা নািক 

শdূ বামনু। অgদানী 
bাhণরা আরও িনচু। 

িপN ভkণ কের িকনা 

তারা। তােদর সােথ 

এক আসেন -খেল খঁািট 
bাhেণর জাত যায়। 

‘লাঙলা বামনু’ হল 

তারা যারা -পৗেরািহতS 
-ছেড় কৃিষেত মন 

িদেয়েছ, অতএব 

jািতেদর -চােখ তারা 

ঘণৃS। আরও -ভদ 
-দখেত চাইেল পাt 

পাtীর িবjাপন -দখনু 

আনnবাজাের। এই 
জািতেভদ ঘিুচেয় 

বাঙালীেক রkা করেত 

পেথ -নেমেছ ^দিনক 

পিtকা ‘এই সময়’- 
‘জাত ধমs উেlখ ছাড়া 

িবেয়র িবjাপেন 
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ছাড়’ িদেত Gr কেরেছ ^দিনকিট। চতুবsণs িবভাজন বSবsা বাংলায় কখনই িছল না বেল দাবী কেরন 

ঐিতহািসকরা। বাংলার জািতেভদ সŋরেtর কারেণ ^তির হেয়েছ। ‘বহৃdমsপরুাণ’ মেত bাhণ ছাড়া 

বাংলায় আেছ উtম সŋর, মধSম সŋর এবং অnSজ। -সই মেতই বাংলার প�বণs বSবsা- bাhণ, ^বদS, 
কায়s, নবশাখ ও অnাn জািত। িতিল-তঁািত-মালাকার-সদেগাপ-নািপত-বাrই-কামার-kmকার--মাদক 
- এরা হল নবশাখ, কারণ এঁেদর 
হােত bাhণরা জল খায়। বািক 
সব জািতর হােত জলsশs চেল 
না। এই -ভদেক মাnতা 
িদেয়িছল bাhণ ^বদS কায়sেদর 
kলজী g�থgিল। kলজীিলেখও 
bাhণ হেত পােরিন এরা এই যা 
আেkপ! তারপেরও অেনেক 
বেলন বাংলায় জািত -ভদ -নই! 
p¡ হল বাংলায় জািতেভদ যিদ 
নাই থােক তেব চযsাপেদ উিlিখত 
-ডাম চNাল কাপািলকেক  -কন 

িনmsেরর, -কন gােমর বাইের তােদর বাস? dীৈচতn ‘পিতত -হিরয়া’ -কঁেদিছেলন -কন? যােদর -দেখ 
-কঁেদিছেলন -সই পিতত কারা, অnSজ কারা? -কশব -সন bাh সমােজ সব -dিণেক আhান জানােল 

-কন ‘-গলেগল’ রব উেঠিছল সমােজ? পঁাচশ বছর পের -কন মাt সােড় িতন দশেকর জীবন যাপেন 
এত অিভjতার সmখুীন হেত হয় আমােক? -কন এই ২০১৭র এিpল মােস sভম rইদােসর চরণামতৃ 
িবতরণেক অপরাধ বেল িচিhত কের পি�ম -মিদনীপেুরর দাসrই gােমর উoবেণsর pিতিনিধরা ১৫িট 
rইদাস পিরবারেক একঘের কের? -কন নদীয়ার কিরমপেুরর ম�টু দাস আর অিনমা pামািণক অসবণs 
িবেয় করেত -চেয় থানায় ধনsা -দয়? চতুবsণs -ভদ মেত বাংলার জািতেভদ যিদ নাই হেব তেব চতুবsেণsর 
সেবsাo sের এেদর অnভুsিk করেণ বাধা -কাথায়? 
 পি�মবাংলায় যিদ এই জািতেভদ িটেক আেছ তেব তা বািক ভারেতর মত িহnd মেতই িটেক আেছ। 
অেনককাল আেগ একবার এই িবষেয় এক তেকs িজjাসা কেরিছলমু চতুবsণs িবভাজন বSবsা তুেল 
-দওয়ার বSাপাের িহnd িহেসেব গিবsতরা িঠক কী ভাবেছ! যিদ সমs বণsেক িহndর dিদsেন কােছ -পেত 
হয় তেব -কন শŋরাচাযs -ঘাষণা কেরন না চতুবsণs -ভদ তুেল -দওয়া হল? -কান উtর না িদেয় এিড়েয় 
-গিছেলন িবপেkর বnু। এই p¡ আমার আজও। -কািট -কািট িহnd যারা pিতিদন জােন -য তারা -ছাট 
জাত, তারা -কমন কের গেবsর সােথ বলেব তারা িহnd? সামািজক -ভদ দূর না কের িহnd িহেসেব গবs 
-বাধ করা এক ধরেণর মখুsািম। একজন bাhণ বলেতই পােরন িতিন িহnd িহেসেব গিবsত। কারণ িতিন 

জািতেভেদর লjা - ৮-ম ২০১৭ ^দিনক যগুশেŋর খবর
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বণsেdv, কারণ এই বSবsায় িতিনই 
সবেচেয় -বশী উপকৃত। আিম 
বলেত পাির না। কারণ আিম এই 
বSবsার িশকার।  

g�থপmী 
জািতেভদ- িkিতেমাহনেসন, িব¢ভারতী, ১৯৯৭ 
বাŋালীর ইিতহাস (আিদপবs), নীহাররmন রায়, -দজ, ১৪২০  
বাঙলা ও বাঙালীরিববতsন- ডঃঅতুলsর, সািহতSেলাক, ২০১২  
আমােদরপদবীরইিতহাস- -লােক¢রবs, আনn, ২০০৯  
সদেগাপ kলীন সংিহতা- dী -মাkদাpসাদ রায়েচৗধরুী, ১৩২০ 
পবূsবেŋর িবিভn জািত, বণs ও -পশার িববরণ (৩য় খN)- -জমস ওয়াইজ, অnবাদ-ফওজলু কিরম, আই িস িব এস ঢাকা িব¢িবদSালয়, 
২০০২   

জাত -মেরেছ -sশেন

#
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কথাবাতsা আিশস অিভknক 
আিশস অিভknক িফl !মকার, sুল !থেক খdেরর ধিুত পাDািব পের, গাnীবািদ, আেমিরকায় 
পড়েত যাবার sেযাগ !পেয় !সখােন না িগেয় চেল যায় নমMদা বঁাচাও আেnালেন !যাগ িদেত, 
!মধার ডােক। এখন পড়ায় আেমিরকায়, িফl কের িনেজর সRেয়র পয়সায়। তার িফlgেলা  
!যন এক  একিট pবn।  !রাজ ২ ঘWটা চরকা কােট বািড়েত। এিpল মােস তার িফl 
‘কিlমWথনকথা’ !দখার পর,আিশেসর  জীবন – দশMন ও িসেনমা িনেয় কথা হল –sরিজৎ !সন             

যdুর জািন !তামার নাম আিশস চাDা,অিভknক !কাথা !থেক এল?   

-সটা লmা গl। তার আেগ বিল,চাDা এমনই একটা পদবী -যটা  িহnd পাmািব, মসুলমান পাmািব আর 
িশখ পাmািবেদর মেধS আেছ। আমরা মলূত পাmািব kিtয়। আমােদর -গািvিট হল খখুেরন -গািv। এর 

হল -যাdা। পাmােব আনn, -খািল, সবিরওয়াল,চাDা – এরা সব -যাdার জাত। 

!তামরা তাহেল পাDাব !থেক এেসছ ?  

আমােদর আিদ িনবাস হল রাওয়ালিপিNর কােছ একটা জায়গা। আমার pিপতামহ ১৯১০/১১ সােল  
মদsান বেল একটা শহের চেল যায় -যটা আফগািনsান বডsােরর ১৫ / ২০ িকেলািমটার দূের। খাইবার 
পােসর কােছ। ওই শহরটা এক নবােবর অধীেন িছল। pিপতামহ িছেলন -পশায় আয়েুবsিদক ও ইউনািন  
িচিকৎসক। নবাব ওেক জায়গা িদল pSাকিটস করবার। ১৯৪৭ সােল উিন ওই অ�েলর সব -চেয় ধনী ও 
নামকরা  ডাkার।  আবার অSালমুিুনয়ােমর বাসন 
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^তিরর ফSাkির কেরিছেলন, একটা বড় -দাকানও িছল অSালমুিুনয়ােমর বাসেনর।    আমার ঠাkদsারা 
অেনক ভাই -বান িছেলন।  ১৯৪৭ সােলর মােচs নবাব তােদর বেল -য  এটা পািকsান হেয় যােব। 
-তামারা  চেল যাও, আিম বঁাচােত পারব  না। আমার ঠাkদsােদর একটা িব¢াস িছল এই সব সামিয়ক 
বSাপার, ছয় মােসর মেধS সব আবার আেগর মেতা হেয় যােব।  

মদMান !থেক তঁারা ভারেতর পাDােব চেল এেলন?  

না। ভারেতর পাmােব ওনারা যানইিন।  সামাn িকছু স�য় িনেয় তঁারা -গেলন জm।ু pিপতামেহর 
¢Gরবািড়র  -লাকজনরা ওখােন থাকেতন। ওখােন িকছুিদন থাকার পর সবাই বঝুল -য আর মদsােন 
িফের যাওয়া যােব না, ওটা এখন পািকsান। তখন আমার ঠাkদsা -দরাdেন চেল -গেলন। বাবা 
ওখােন বড় হি�ল, তারপর সবাই উtরpেদেশর বােরিলেত চেল যায়।  

মদMােনর বািড় – সmিt সবই হাতছাড়া হল?     

-স -তা হলই। ওই মদsােনর বািড়টা চেল আসবার আেগ pিপতামহ  যঁােক িদেয় আেসন উিন িছেলন  
খান আbরু গফফর খান অথsাৎ  সীমাn গাnীর -য পািটs ‘খদুাই িখদমতগার’ এর sানীয় -নতা। 
সmpিত আমার এক পািকsািন  বnু,-য আেমিরকায় থােক,-দেশ িগেয়িছল। -সই সময় একবার  
মদsােন িগেয় আমােদর বািড়র ছিব তুেল এেনেছ। আমারও একবার ইে� আেছ যাবার। যাই -হাক, 
ঠাkদsা -দরাdন -থেক বােরিলেত চেল যায়। ওখােন ওষেুধর -দাকান -খােল ও ডাkাির কের।  ঠাkদsা  
আযs সমােজ -যাগ -দয়, -সই মদsােন থাকেতই । 

দয়ানn সরsতী যার pিতaাতা  ? 

হঁSা। পি�ম পাmােব ১৯৩০ সাল নাগাদ আযs সমাজ খবু grtপণূs সংগঠন হেয় ওেঠ। এই যত 
পাmািব kিtয় আেছ সব আযs সমােজর সদসS হেয় যায়।  -তা ঠাkদsা বােরিলেত আযs সমােজর 
একজন pধান -নতা হেয় ওেঠ। ঠাkরদা -বশ িকছু মসুলমানেক িহnd ধেমs িফিরেয় আেন।  

আযM সমােজর ওটাই রাজৈনিতক অcােজWডা িছল !য মুসলমানরা !যমন ধমMাnিরত কের, আযM 
সমাজও কাউWটার ধমMাnিরত করেব …. 

িকnু আযs সমািজরা কখেনা িহnd মহাসভা বা  আর এস এস – এর সেŋ -যাগ -দয়িন।    

তুিম নািক এই বcােNল লাইেনর  fীরামপেুর িছেল?   

বাবা িবড়লা ইনি�িটউট অফ -টকেনালিজেত ফােমsিস িনেয় পেড়েছ। এম এ পাশ কের িবিভn 

জায়গায় চাকির কের -শেষ dীরামপরু। -কাnনগের টাটা –ফাইেজন -কাmািনর ওষেুধর ফSাkির িছল, 
বাবা ওখােনর ফSাkিরর মSােনজার িছল  আর মােক িনেয় dীরামপেুর থাকত। ফাইেজন িছল 
আেমিরকান -কাmািন।      
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আ8া !তামার বাবা তখন িববািহত ?                                        

হঁSা। আমার  মােয়র বাবারা িছেলন লােহােরর -লাক। ওনারাও উdাst। -তা আমার বাবা আর মা 
dজেনই িছnমলূ পিরবােরর মাnষ।  আর মােয়র ঠাkদsা লােহােরর kিsিগর িছেলন আর ডাkাির 
পড়েতন। মােয়র বাবারও একটা   ওষেুধর -দাকান িছল। লােহাের ঘটনাটা হেয়িছল িক ওখােন িহndরা 
িছল সংখSালঘ,ু িকnু ধনী। িহndরা -চেয়িছল লােহার ভারেতই থাকেব। জেুনর Grর িদেক  তারাই 
দাŋায় ইnন -দয়। ১৩ অগs ১৯৪৭,যখন জানা -গল -য লােহার পািকsােন যােব, তখন িহndরা 
পালােত Gr কের এবং মসুলমানরা পাlা মার িদেত থােক। আমার মােয়র পিরবার ১৮ অগs -Tেন 
-চেপ ভারেত আেস। এেস িদিlেত পরুানা িকলায় উdাst িশিবের আdয় -নয়।পের কমলানগের 
উdাstেদর জn -নেহr আবাসন ^তির কেরন। -সখােন এই পিরবার একিট বািড় পায়।  মােয়র বাবাও 
যা িকছু সামাn স�য় িদেয় িদিlর চঁাদনী চেক একটা ওষেুধর পাইকির িবিkর  -দাকান -দয়।  বােরিল 
-থেক আমার বাবার বাবা ওই -দাকােন ওষধু িকনেত আসত। ওইভােবই বাবা – মােয়র িবেয়র 
বSাপারটা ঘেট। 

fীরামপেুর কী হল ?     

আমার মা যখন -pগnা�ট তখন আমার বাবা তােক জmেুত আমার -জঠার কােছ পািঠেয় -দয়। কারণ 
-জঠা আর -জিঠমা -সখােন আিমs হাসপাতােলর ডাkার িছেলন। আিম ওখােনই জnাই। এরপর মা 
িফের আেস dীরামপেুর। ওই রকম একটা মফsেল মা থাকেত চায় না, ১৯৭১ সাল -ঘার নকশাল 
আমল, মা সারািদন একা থােক, বাবা গভীর রােত -ফের। চারপােশ বাঙািল, মা একমাt পাmািব, 
-কােনা বnু -নই। খনু, -বামা, পিুলিশ তlািশ চারপােশ চলেছ। এিদেক বাবােক নকশালরা  -jট 
কেরেছ -য -লিভ িদেত হেব। সব িমিলেয় ওনারা বছর dেয়ক িছেলন ওখােন। তারপর কলকাতায় 
সাদানs অSািভিনউেত চেল যান। 

বাবা  চাকির !ছেড় িদেলন ?          

হঁSা। -ডেkােরm নােম একিট ওষেুধর ফSাkিরর মSােনজােরর চাকির িনেয় কলকাতায় চেল এেলন। 
ফSাkির িছল িতলজলায়।  

!ডেkােরD  ওষধু িহেসেব খবু জনিpয় িছল। আমােদর বািড়েতও !দেখিছ। শেখর িথেয়টাের রk 
!দখােত লাল !ডেkােরD বcবহার হেতা         

-ডেkােরm -তা রk িদেয়ই ^তির। আয়রন টিনক। পGর রk িদেয় ^তির। -বাধহয় -বেলঘাটায়,-sট 
sটার হাউেস জবাই করা পGর িলটার িলটার  রk ফSাkিরেত আসত। -সখােন ওরা পGর bাড -থেক  
িহেমােgািবনটা আলাদা কের িনত এবং তার সেŋ অেরm -»ভার িদেয় টিনকটা ^তির হত। 

!তামার sুল !কাথায় হল ?             
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আর -কাথায় ডন বসেকা (পাকs সাকsাস)। অdুত sুল,বাংলা আর িহিn ওখােন িনিষd। Gধ ুইংেরিজ 
চলেব। একদম -পাs কেলািনয়াল মডানs pজা 
^তিরর কারখানা। বাংলা ভাষাটা আমার  আর -শখা 
হেলা না। বলেত পাির িকnু পড়েত পাির না। িহিnটা 
অবশS dেটাই পাির,তেব -বশ খারাপ। ততিদেন 
ইংেরিজ আnজsািতক বাজােরর ভাষা হেয় -গেছ। 
পের এটা এখন িডিজটাল জগেতর ভাষাও হেয় 
-গেছ। যাই -হাক, ওই বােজ sুলটােত পড়েত হল। 
এমন kিশkা িদেয়িছল -য এখেনা আমােক -সটা 
ভুেল যাবার -চ�া চািলেয় -যেত হয়।  

 ওখােনই ১০ বছর পড়েল ?     

না। kাস নাইেন ডন বসেকা -ছেড় িদলাম। এর 
মােঝ হেলা কী, -জsইট ি¾sানরা পবূs ভারেত 
িলডারিশপ -pাgাম অফ sুেড�ট সািভsস(এল িট 
এস) বেল একটা -pােজk চালায়। ১৯৫৯ সােল এটা 
চাল ুহয়। এটা মলূত মধSিবt ছাtেদর -সাশSাল 
সািভsস -শখােনার -নটওয়াকs। এই সংগঠনটা 
-জsইটেদর ছdেবেশ মাকsসবাদীরা চালাত। সব 
িমশনাির sুেলই এেদর -নটওয়াকs িছল। আিম 
এখােন -যাগ িদলাম kাস নাইেন। একটা মkু 
িশkার পিরেবশ। বাইেবল, -কারান, গীতা সব 
পড়েত হল। gােম কাজ করেত যাি�, মাদার 
-টিরজার আdেম কাজ করিছ, সেŋ সেŋ sুেলর 
-কােসsর বাইের পড়ােশানা হে�। ঢাkিরয়ােত তখন 
একটা এন িজ ও িছল নাম সািভsস -স�টার, এখেনা 
আেছ।  ওখােন িছেলন অেধsndদা। উিন সtেরর 
দশেক অেsTিলয়া যান। -সখােন উিন সাসেটেনবল 
এগিরকালচার, অগsািনক ফারিমং ইতSািদ িশেখ এেস 
এখােন কাজ Gr কেরন। অেধsndদার -বাধহয় 
একটা নকশাল অতীতও আেছ। ভারেত পিরেবশ 
িনেয় -য সব এন িজ ও pথম কাজ Gr কের সািভsস 
-স�টার তােদর মেধS অnতম। এখন ওেদর সংগঠন 
িবরাট হেয় -গেছ। আিম এল িট এস -pাgােমর 
মাধSেম এেদর সেŋ যkু হলাম। এরা তখন 

আমার  মােয়র বাবারা িছেলন 
লােহােরর -লাক। ওনারাও উdাst। 
-তা আমার বাবা আর মা dজেনই 
িছnমলূ পিরবােরর মাnষ।  আর 
মােয়র ঠাkদsা লােহােরর kিsিগর 
িছেলন আর ডাkাির পড়েতন। 
মােয়র বাবারও একটা  ওষেুধর 
-দাকান িছল। লােহাের ঘটনাটা 
হেয়িছল িক ওখােন িহndরা িছল 
সংখSালঘ,ু িকnু ধনী। িহndরা 
-চেয়িছল লােহার ভারেতই থাকেব। 
জেুনর Grর িদেক  তারাই দাŋায় 
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snরবন অ�েল মৎসSজীবীেদর িনেয় কাজ করিছল। ওিদেক টমাস -কাচাির বেল একজন িলবােরশন 
িথওলিজs,-করালার -জsইট িps, ১৯৮৬ সােল  উিন ‘-সভ দS ওেয়sানs ঘাট’ আেnালন Gr 
করেছন,   এর আেগ ১৯৮৩ সােল  snরলাল বhgণা িচপেকা আেnালন Gr কেরেছন। টমাস -কাচাির  
nাশনাল িফশ ওয়াকsাসs ইউিনয়ন ^তির কেরন। যােদর শাখা িছল snরবেনর মৎসSজীবীরা। চারপােশ  
এইসব চলেছ আর আিম snরবেন মৎসSজীবীেদর সেŋ কাজ করিছ,    সব িমিলেয় আমার সমাজ 
-চতনাটা সmণূs পােl -গল। আিম ডন বসেকা -ছেড় হাজরার কােছ nাশনাল হাইsুল বেল একটা 
খারাপ sুেল ভিতs হলাম।  

!সাশcাল ওয়ােকM জিড়েয় পড়েল ?                                           

 হঁSা, তখন নকশালবািড়র ইিতহাস পড়িছ। -সই সময় ইভান ইিলেচর -লখা একিট বই ‘িডsুিলং 
-সাসাইিট’ পিড়। -কউ বেলিন পড়েত,এমিনই লাইেbির -থেক এেনিছলাম। -সখােন উিন বলেছন যিদ 
তুিম তথাকিথত ভােলা sুেলর বাইের সিতS িকছু িশখেত চাও, তাহেল খারাপ sুেল ভিতs হও। তাই 
nাশনাল হাইsুেল -গলাম। সকাল ৬ -০০  -থেক ১১ -০০ পযsn sুল চেল,আিম ৯ -০০ টায় sুল -থেক 
-বিরেয় যাই। -কউ িকছু বেল না। ইেলেভন – টুেয়লভ – এ পড়ার সময় সpােহ ৩ িদন  মাদার -টিরজার 
আdেম  কাজ করিছ বা snরবন চেল যাি�। মাদার -টিরজার ওখােন আমার ১৬ বছর বয়েস আমার 
-কােলই মাnষ মারা -গেছ এরকম  অিভjতাও  হেয়েছ।  

!তামার সেŋ নািক !মধা পােটকেরর !দখা হেয়িছল ?  

হঁSা। ১৯৯০ সােল দিkণ ২৪ পরগণার  হিরপেুর পারমাণিবক িবdSৎ -কnd sাপন করেব ভারত সরকার 
তার িবrেd আেnালন হি�ল।  -সখােন -মধা এেসিছেলন। তখন -মধার সেŋ আলাপ হয়, আমার তখন 
১৮ বছর আর -মধার তখন ৩০ বছর বয়স। ওনার কথা আর বSিkt আমােক মgু কেরিছল 

হায়ার !সেকNাির পাশ কের কী করেল ? 

আর হায়ার -সেকNাির,একদম পড়ােশানা কিরিন। তাই টুেক পরীkা িদেয়িছ। টুকেত িগেয় ধরা পেড়িছ, 
-কােনারকেম ছাড়া -পেয়িছ। -শষ পযsn ৩৯% -পেয় পাশ করলাম।          

!বশ তারপর  কী করেল ? 

-সই সময় আমার িতন ধরেনর বnু, এরা  সব ডন বসেকার, nাশনােল -কােনা বnু হয়িন। এক দল আই 
িট -সkের ঢুকেব বেল ^তির হে�, আেরকদল আেমিরকায় যােব বেল ^তির হে�,  আেরক দল যারা 
বড়েলােকর -ছেল তারা িব কম পড়েব আর বাবার বSবসা -দখেব। আিমও পরীkা িদেয়িছলাম 
আেমিরকায় যাবার জn। িশকােগার কােছ িভসকিnেত একিট কেলেজ sেযাগ -পেয়িছলাম ভিতs হবার, 
sলারিশপও -পেয়িছ।  ওটা িছল পিরেবশিবদSা িনেয় পড়বার কেলজ। আমার িভসার অSািpেকশনও হেয় 
-গেছ। এমন সময় কলকাতায় -মধা পােটকেরর সেŋ আবার -দখা। আ�যs আমার নামও মেন -রেখেছন! 
উিন বলেলন, ‘কী করেছা আিশস’ ? আিম বললাম ‘আেমিরকােত পিরেবশিবদSা পড়েত যাব’। উিন 
বলেলন, ‘আমার ওখােন এস। নমsদা বঁাচাও আেnালেনর জn কাজ কর’।   
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তুিম আেমিরকা না িগেয় মহারাT চেল  !গেল ?                           

হঁSা। বািড়েত বাবােক বললাম। বাবা বলল -য 
পড়ােশানা -ছেড় -দওয়া চলেব না। পড়ােশানা 
কের যা খিুশ কর। তখন একজন আমােক বলল 
বেmেত একিট কেলজ আেছ যারা -সাশSাল 
ওয়ােকs বSােচলর িডিg -দয় ওখােন যাও। এটা 
হল বেm  িব¢িবদSালেয়র অধীেন কেলজ অফ 
-সাশSাল ওয়াকs। এই কেলজ -থেক অেনক 
ছাtেক -মধার আেnালেন িফl ওয়াকs করেত 
পাঠােনা হত। ওখােন িগেয়  বললাম -মধা বেলেছ 
ওর কােজ -যাগ িদেত আর তার সেŋ আিম এই 
িবষয়টা পড়েত চাই। বSাস, ভিতs হেয় -গলাম, 
পরীkাও িদেত হল না । বাবা খিুশ িকnু মা -ভেঙ 
পেড়েছ। -ছেল আেমিরকায় না িগেয় কী সব 
করেছ।  

নমMদা বঁাচাও আেnালেন !যাগ িদেল ?         

হঁSা।  সকাল ১১টা -থেক dপরু ২ -টা অবিধ 
কেলজ, তারপর বািক সময়টা নমsদা বঁাচাও 
আেnালেনর কাজ।  ৩ বছর আিম নমsদা বঁাচাও 
আেnালেনর -হালটাইমার হেয় কাজ কেরিছ। 
ওেদর বেmর অিফেস বসতাম। এই সেŋ 
ওখানকার নকশালেদর সেŋও আলাপ হল। 
বেmর একিট sােম এেদর sািড সােকsেল 
-যতাম। থাকতাম ওয়াই এম িস এ হেsেল, 
সাউথ বেmেত।   

বেmেত িসেনমা !দখেত না ?     

হঁSা। কলকাতায়  থাকেত নnেন িসেনমা -দখার 
একটা অভSাস িছল।  ওই -সাশSাল ওয়াকs করিছ 
আর িসেনমা -দখিছ, পড়ােশানা একদম করিছ 
না।  ১৯৯০ -ত কলকাতায় িফl -ফিsভSােল 
িকসলিsর -রেTাসেপকিটভ -দিখ। সােড় ১৭ 
বছর বয়েস  িকসলিs -দেখ আমার মাথা খারাপ 
হেয় -গল। মােন আমার pবল jর এেস -গল। 

সিতSই যিদ -মধা -সটা করেতা 
তাহেল -সটা ভারেতর ইিতহােস 
একটা অধSায় হেয় থাকত। ডSামটা 
^তির হত না।  এই সময় আপ -নতা 
িসিনয়র pশাnভূষণ -মধােক বেল 
sিpম করেত আিপল করেত। -মধা 
রািজ হেলন। এই বSাপারটায় আিম 
খবু হতাশ হলাম। sিpম -কােটs 
যাওয়া মােন রােTর শতsgেলা -মেন 
-নওয়া। সংগঠেনও ভাঙন ধরল। 
আনn পটবধsন ও আেরা -কউ -কউ 
বলল -য হঁSা sিpম -কােটs যাওয়া 
উিচত।
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বেmেত কেয়কজন িফl -সাসাইিট অSািkিভs এর সেŋ আলাপ হল। একটা িফl kাব িছল িskন  
ইউিনট বেল। অমতৃ গাঙগার আর আিশস রাজাধkS এিটর pিতvাতা। এরা মিণ কাউল আর kমার 
সাহািনর ঘিনv িছল। ওখােন ওঁেদর সেŋ -দখা হত মােঝ মােঝ। ওই সময় -গাদার -থেক তারকভিs 
সবই -দখিছ। একটা sp জn িনে� -য িফl ^তির করেত হেব।  

নমMদা বঁাচাও আেnালেনর কী হল ?  

-মধা ওই সময় মহারাT তথা ভারেত একটা আইকিনক িফগার। আিম ওেদর -pস -নাট িলখতাম। -যটা  
পেরর িদন খবেরর কাগেজ ছাপা হেব। এছাড়া ওই আেnালন করেত িগেয় মােঝই মােঝই িমিছল কী 
ধণsায় বেস -gpার হি� আর জািমেন ছাড়া পাি�। এই সময় বেmেত যারা পরমাণ ুিবdSৎ -কnd িবেরাধী 
আেnালন করিছল আিম তােদর সেŋও জিড়েয় পিড়। তখন আমার িপছেন আই িবর -লাক -লেগিছল। 
কেলজ আর হেsেল আমার সmেকs -খঁাজ িনে�। কেলজ কতৃsপk আমােক বলেছ  তুিম কী এমন কাজ 
কর -য পিুলশ এেস -তামার কথা  িজেjস কের।    

!সাশcাল ওয়ােকM িডিg িনেয় কী করেল ? 

িডিgটা িনেয় বঝুলাম এটা -কােনা কােজই লাগেব না। িজিনসটা ইে�টেলকচুয়ািল িডফাংড। িসdাn 
িনলাম         আর যাই কির না -কন এই -সাশSাল ওয়ােকs মাsার িডিg করব না। এই সমেয় রাজনীিতর 
বSাপাের আমার  -মাহভŋ  ঘটল। এখেনা আিম মেন কির নমsদা বঁাচাও আেnালন সিতSই একটা খঁািট 
পিরেবশবাদী  রাজৈনিতক আেnালন -যটা ভারত সরকারেক ঝঁািকেয় িদেয়িছল। ওই সময় -মধা -বশ 
কেয়কবার  জলসমপsণ এর ডাক িদেয়িছল। মােন ডSােম জল ছাড়েল ওখােনই বেস মতুৃSবরণ করব।  
-মধা যতবার জল সমপsণ এর ডাক িদেয়েছ আিম ততবার -সখােন সািমল হেয়িছ, সরকার -শষ পযsn 
িপিছেয় িগেয়েছ। -মধা িছল মলূ চািলকা শিk। শŋর gহ িনেয়াগী -থেক িবেনাদ িমd,গাnী -সবাgােমর 
কমsী  -থেক বেmর বিুdজীবী সবাইেক একটা  মে� সািমল কেরিছল। এই রকম পরsর িবপরীত 
রাজৈনিতক শিk একটা মে� এেসেছ, ভারেতর ইিতহােস এরকম হয়িন। ১৯৯৪ সােল -মধা আমরণ 
অনশেন বসেব বেল িঠক কের, যতkণ না ভারত সরকার ডSােমর কাজ বn করেছ। সিতSই যিদ -মধা 
-সটা করেতা তাহেল -সটা ভারেতর ইিতহােস একটা অধSায় হেয় থাকত। ডSামটা ^তির হত না।  এই 
সময় আপ -নতা িসিনয়র pশাnভূষণ -মধােক বেল sিpম করেত আিপল করেত। -মধা রািজ হেলন। এই 
বSাপারটায় আিম খবু হতাশ হলাম। sিpম -কােটs যাওয়া মােন রােTর শতsgেলা -মেন -নওয়া।     
সংগঠেনও ভাঙন ধরল। আনn পটবধsন ও আেরা -কউ -কউ বলল -য হঁSা sিpম -কােটs যাওয়া উিচত। 
অেনেক বলেছ -য না sিpম -কােটs যাব না। আিম এই সময় নমsদা বঁাচাও আেnালন -থেক -বিরেয় 
এলাম।  

!বিরেয় এেস !কাথায় !গেল ? 

তখন ভাবিছ িসেনমা ^তির করব। তাহেল পেুণেত এফ িট আই আইেত যাই। িগেয় -দখলাম -সই বছর 
অSাডিমশন বn, কী সব sTাইক চলেছ ছাtেদর। বেmর একজন বেলিছল এফিট আই আইেত -রাজ 
সেnেবলা িফl -দখায়। তুিম ওখােন িগেয় িফl -দখ। -কউ িকছু বলেব না। আিম তখন পেুণ 
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ইউিনভািসsিটেত অSানjপলিজেত এম এ -ত ভিতs হেত -গলাম। ওখােন এক অধSাপক আমােক বেলন -য 
এখােন  অSানjপলিজ িডপাটsেম�ট ভাল নয় তুিম -ডকান কেলেজ আিকsওলিজেত ভিতs হও, ওটা এখােন 

খবু ভােলা পড়ােনা হয়।আমার বnু পড়ায় আিম -তামার কথা বলব।  আিম বললাম -য, আিকsওলিজ 
পড়েত অsিবেধ হেব। উিন বলেলন -য, হেব না। dেটা িবষেয়র তফাত হল অSানjপলিজ জীিবত মাnষ 
িনেয় কাজ কের এবং আিকsওলিজ মতৃ মাnষ িনেয় কাজ কের, এ িনেয় -তামার অsিবেধ হওয়ার কথা 
নয়। এর উtের আিম িকছুই বলেত পারলাম না।    

!সাশcাল ওয়াকM !থেক অcানেpাপলিজ !থেক আিকMওলিজ!   

হঁSা। পেুণর -ডকান কেলেজ, -যটা তখন িডমড ইউিনভািসsিট, dেটা িডপাটsেম�ট িলŋুইিsকস আর 
আিকsও লিজ। dেটারই খবু ভাল ফSাকািl। ওখােন আিকsওলিজেত ভিতs হলাম।  মাt ১২ জন sুেড�ট। 
অধSাপকরা অসাধারণ, অেনেকই িবেদশ -থেক পেড় এেসেছন। -ডকান কেলজ শহেরর একিদেক আর 
এফ িট আই আই শহেরর অnিদেক ১০ িকেলািমটার দূের ।  সকােল কেলেজ পিড় আর সেnেবলা এফ 
িট আই আই -ত িসেনমা -দিখ, ওেদর কSাি�টেন রােতর খাবার -খেয় হেsেল িফরতাম। একটা সাইেকল 
িকেন -রাজ ২০ িকেলািমটার আপ ডাউন কির। dবছর এটা চলল।  সারা পিৃথবীর িসেনমার সেŋ পিরচয় 
হল। এফ িট আই আই -ত  -বশ িকছু বnুও হল। কSােমরামSান  শীষs আর -সতু এেদরমেধS িছল। শীষs 
-তা কলকাতায় কাজ কের। -সতু সmpিত  ‘দŋল’ এর কSােমরা কেরেছ।        

এবার িঠক করেল িফl করেত হেব ?   

কিlম�থনকথা
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হঁSা।  আিম তখন িঠক কেরিছ -য িফl করব। ১৯৯৫ সােল আিম pথম িফl কির। একজন মাnষ নg 
হেয় ধ ূধ ূpাnেরর উপর িদেয় -হঁেট যাে�। পেুণেত আিমsর একটা টSাŋ -টিsং -রm িছল । িবরাট ফঁাকা 
pাnর। -য িদন -টিsং হয় না, ওরকম িদন -দেখ আমরা GSট করলাম। গািড় িনেয় -সাজা অেনকটা 
-ভতের িগেয় GSট কেরিছলাম। আমার একজন ডাnার বnু অিভনয় কেরিছল। ১৬ িমিলিমটার িফেl GSট  
কেরিছলাম, শŋর রমন বেল একজন কSােমরা কেরিছল। এইভােব Gr হল িফl ^তির।  

rrেত !য ptটা কেরিছলাম !য অিভknক !কাথা !থেক এল ?                                              

 ১৯৯২ সােল িসেনমা -দখিছ, রাজৈনিতক কাজ করিছ, িকnু বােজ কিবতাও -তা িলখেত হেব। আর 
-pমও করেত হেব। ইংেরিজেত কিবতা িলখতাম, -সgেলা খবু খারাপ। তখন আিম ভাবলাম আিশস 
চাDার পেk   কিবতা  -লখা সmব নয়। তাই অিভknক পদবীটা িনলাম। তখন আিম  ‘অিভknক’ 
শbিটর অথsও জানতাম না। শbটা মেন এল, ভাল লাগল, বSবহার করেত Gr করলাম। বছর দেশক পর 
এক সংsতৃর অধSািপকার সেŋ আলাপ হওয়ায় িতিন আমােক বেলন, -য, এর অথs হল ‘-য কাউেক 
আঘাত কের না’।  

pথম িফlটা !শষ কের কী করেল ?    

এম এ িডgীটা -শষ করলাম। টাকা -নই িফl বানাবার। তখন একটা ১৬ িমিলিমটার িফেlর কSান িকেন 
একটা শেটs একটা িফl করলাম, -কােনা রকম এিডট ছাড়াই। ১৯৯৫ -থেক ১৯৯৭ সােলর মেধS ৭ টা 
১৬ িমিলিমটােরর কSান িকেন ৭ টা  শটs িফl কেরিছ। ৭ টা িফlই ১১ িমিনেটর এবং একটাই শটs 
-নওয়া হেয়েছ সব িফেl।   এর মেধS ৪-ত িফlেক নাম িদলাম ‘এটেসটরা’। pথম ‘সিললিক’,একজন 
নg হেয় -হঁেট যাে�। িdতীয়িট িছল একজন -ছেলর মাথা কামােনা হে�। ততৃীয়িট হল, হাওড়া িbেজর 
নীেচ  একজন িরkাওয়ালা িরkাটা পাের -রেখ  গŋায় ডুব িদেয় িমিলেয় যাে�। চতুথsিট িছল পাকs িsTট 
কবরখানায় একজন -হঁেট -বড়াে�। বািক িতনেট িফl আমার অn িফেl বSবহার 
কেরিছ। একিট হল আমার এক বnুর বািড় কালীপেুজায় পঁাঠা বিলর অnvান। িকnু িতন 
িমিনট GSট করার পর ভাল লােগিন, বn কের িদেয়িছ। আেরকিট হল বেmর ফSাশন 
িsTট। পেুরা রাsাটা GSট করা হল।  

বেmেত এেস িফেlর কাজ করেত rr করেল ?  

পেুন  -থেক বেmেত িফের এেস ধারািবর বিsেত একিট ঘর িনেয় থাকেত Gr কির। সােড় িতন বছর 
ধারািবেত -থেকিছ। িবjাপেনর ছিবর কাজ করব বেল কেয়কটা -কাmািনেত -গলাম, বঝুলাম আমার 
dারা হেব না। হঠাৎ আিম একটা -pােজk -পলাম মহারােTর আিদবাসীেদর -লাককথা আর মেুখর কথার 
ইিতহাস ডkেম�ট করার। আমার এক বnু কাজ িদেয়িছল। আিম -টপ -রকডsাের -রকডs করতাম ওেদর 
কথা আর গl। -দড় বছর এই -pােজk চলল। এরপর আিম একজন পািসs ডkেম�টাির িফl -মকােরর 
কােছ কাজ চাইেত -গলাম। উিন বলেলন -য তুিম আিকsওলিজ পেড়ছ, ধিুত – পাmািব পের থােকা সব 
সময়। তুিম বাst কনসালেট�ট এর কাজ কর। বাst  িবেশষjর কাজ করেত লাগলাম। -যেহতু আিম 
আিকsওলিজ পেড়িছ, তাই আিকsেটকচার আর এথেনালিজর িবষেয় জানা িছল। ওনার কােছ ছয় মাস 

কিlম�থনকথা 
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অSািসসেট�ট হেয় কাজ কের, তারপর িনেজই কাজ Gr করলাম।  ওই পািসs ভdেলাক আমার কােছ 
kােয়�ট পাঠােতন। ওই সময় বেmেত বাst ইজ আ িবগ িথং।  pচুর িবিlং হে�। ৩ বছর এই কাজ 
কেরিছলাম। »Sাট আর বািড় িনেয় pায় ৮০ টা কাজ কেরিছ। -য টাকা -রাজগার করলাম, তােত িফl 
^তিরর টাকা এেস -গল। আর -সই সময় রাজনীিত বলেত এনরন (যারা পারমাণিবক তাপিবdSৎ -কnd 
^তির করিছল)   িবেরাধী আেnালেনর সেŋ যkু িছলাম।      

িবেদেশ কেব !গেল ?         

-সটাও লmা গl। বেmেত আলাপ হল অি¢নীর সেŋ (আমার pাkন stী)। অি¢নী -দও। মারািঠ bাhণ। 
আলাপ হল এবং -pমও হল। ও পড়ােশানায় খবু ভাল। আিম ৩৯ % আর ও হল ৯৩%। মােন sুল 
-থেকই ওরকম নmর -পেয় আসেছ এম এ পযsn। অি¢নী -সাশSাল ওয়ােকs িব এ কের খবু হতাশ। ওেক 
তখন বললাম -ডকান কেলেজ িলŋুইিsকস িনেয় এম এ করেত। ও -গল পেুণেত আর আিম বেmেত, 
তেব িনয়িমত যাতায়াত করতাম। ও িলŋুইিsকস আর সংsতৃ (পািণিনর বSাকরেণ)  dেটােতই এম এ 
করল, -গাl -মেডল -পল।  তারপর িপ এইচিড করল। আর -ডকান কেলেজই সংsতৃ অিভধান -লখার 
একটা -pােজেk -যাগ িদল। -সখােন িকছুিদন কাজ করবার পর অি¢নী সংsতৃ িনেয় গেবষণা  
sSানেফাডs ইউিনভািসsিটেত sলারিশপ -পল। আমরা িবেয় কের িনলাম। ওর তখন ২২ আর আমার ২৬ 
বছর বয়স। আিম ধারািবর বিs -ছেড় চেল -গলাম আেমিরকা।  

অিuনী  !তা গেবষণা করল তুিম কী করেল ?    

আেমিরকা যাবার আেগ আিম সেব -শষ কেরিছ আমার আেরকিট িফl ‘কািলঘাট অিতকথা’। 
আেমিরকােত আিম -গলাম মলূত হাউস হাজবSা�ড িহেসেব। রাnা করা ঘর গহৃsলী -দখা আমার কাজ। 
তেব আেমিরকােত একটা িমরাকল হল। -ডকান কেলেজ আিকsওলিজর -য pেফসর িছল, উিন ই এন 
হডার এর ঘিনv বnু িছেলন। আর  হডার  আিকsওলিজর জগেত একজন পিৃথবী িবখSাত তািttক।  
হডারেক আিকsওলিজর ফুেকা বলা হয়। আিম -য বছর অি¢নীর সেŋ sSানেফাডs ইউিনভািসsিটেত  ঢুকিছ 
-সই বছরই হডারও ওখােন -যাগ িদে�ন, ২২ বছর -কমিbেজ পড়ােনার পর।  আিম Gেন অবাক। 
আমার -ডকান কেলেজর pেফসর হডারেক একটা িচিঠ িলেখ িদেলন। আিম িগেয় -দখা করলাম। উিন 
বলেলন,তুিম িপএইচিডর জn অSাpাই কর। আিম অSাpাই করলাম এবং চাn -পেয় -গলাম 
sSানেফােডs। এটা আমার জীবেন একটা িমরাকল। ৬ বছেরর জn  বছের ১৩ হাজার ডলােরর 
sলারিশপ আিম ভাবেত পািরিন। আিম খিুশ -য টাকা বঁািচেয় িফl করেত পারব।  

িপএইচিড কের কী করেল ? 

 িপএইচিড  করলাম আর আমার pথম িফচার িফl ‘িনরাকার ছায়া’ -শষ করলাম।  এই িফlটা ৩৫ 
িমিলিমটাের কেরিছলাম। ওিদেক  িপএইচিড  করলাম এথেনাgািফ অফ আিকsওলিজ। d’বছর কাজ 
করলাম রাজsান, gজরাত আর হিরয়ানােত কাজ করলাম। এরপর অি¢নী ইেয়ল ইউিনভািসsিটেত চাকির 
পায়, আিমও ওখােন চেল যাই। ততিদেন -মেয় হেয়েছ আমােদর।     

ইেয়েল তুিম িক আবার  হাউস hাজবcাWড ? 
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না, এবােরও লাক। ওখােন আিম -লকচারারিশপ -পলাম।  ইি�ডয়ান িসেনমা, ইি�ডয়ান আিকsওলিজ আর 
ইি�ডয়ান অSানেjাপলিজ পড়াতাম। যিদও হডােরর আ�ডাের িপ এইচ িড কেরিছ বেল অেনেক পছn 
করত না। কারণ হডারেক -বিশর ভাগ আেমিরকান তািttকরা পছn করত না। আিম  হডােরর িdতীয় 
ছাt আেমিরকায়। আিম িতন ধরেনর ইি�ডয়ান িসেনমা পড়াতাম, বিলউড, ডkেমNাির আর আটs িফl। 
আমার পড়ােনার -কানও -Tিনং িছল না। Gধ ুিফেlর pিত ভােলাবাসা -থেক পিড়েয়িছ। ৩ বছর 
পড়ােনার পরও চাকির পাি� না। কারণ হডােরর ছাt ।  তখন একজন আমােক বলল, তুিম িফl 
sািডেজ পড়ােনার চাকির -খঁাজ। একটা অdুত  চাকির -পলাম  -বাsেনর কােছ  -রাড আইলSা�ড 
ইউিনভািসsিটেত। ওরা এমন একজনেক খুঁজিছল -য িফl কেরেছ এবং পড়ােতও পারেব। ১৭৫ জন এই 
চাকিরর জn অSাpাই কেরিছল, আিম -পেয় -গলাম, লটািরর মেতা বSাপার। পের িজেjস কেরিছলাম -য 

আমােক -নওয়া হল -কন ? ওরা বলল আর কােরার িফচার িফl করার অিভjতা িছল না, -তামার 
একটা িফচার িফl আেছ তাই -নওয়া হল। এছাড়া তুিম  sSানেফাডs ইউিনভািসsিট -থেক িপ এইচ িড 
কেরছ।     

তুিম বাঙািল নও,অথচ !তামার !পাশাক বাঙািলর ধিুত –পাDািব।  এই বcাপারটা কী?    

 ডন বসেকােত পড়েত িগেয় বঝুলাম এমনভােব আমােক ^তির করা হে� যােত আমার মেন -দশীয় 
ঐিতh আর -দশীয় ভাষা সmেকs একটা ঘণৃা জnায়। তখন আমার মেন হয় এটার িবেরািধতা করা 
দরকার। িকnু কী ভােব? যখন সািভsস -স�টাের কাজ করতাম -দখলাম ওেদর কােজর -Ñম ওয়াকsটা 

কিlম�থনকথা
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গাnীর -দখােনা পথ ধের চলার -চ�া কের। 
এই সময় আিম গাnীর ‘িহn sরাজ’ বইটা 
পিড়। গাnীর দশsন উপলিb কের ১৬ বছর 
বয়স -থেক ধিুত পাmািব পরা অভSাস  করেত 
Gr করলাম। মা pচN িবেরািধতা করেত Gr 
করল। অেনক যিুkর লড়াই কের  ধিুত 
পাmািবেত িটেক থাকলাম। এটাই আমার 
পিলিটকSাল -sটেম�ট। এবং এই আধিুনকতা 
আমােদর কী kিত করেত পাের -সটা 
রবীndনাথ ও গাnী বঝুেত -পেরিছেলন।  এই 
হল ধিুত পাmািব পড়ার রাজনীিত।  

আবার  তুিম বাংলা বলেত পার িকnু পড়েত 
পার না। িকnু   !তামার িফেlর ভাষা বাংলা। 
এটাই বা !কন?       

আিম বাংলা পড়েত পাির খবু ক� কের। 
অেনক সময় লােগ। িফেlর ভাষা বাংলা ...... 
-দখ,আিম িনেজেক বhভাষী মাnষ িহেসেব 
-দিখ। আমার মাতভৃাষা পাmািব, িকnু -সটা 
আমার বাবা মা আমেক -শখায়িন। কলকাতায় 
বড় হেয়িছ, তাই বাংলা িকছুটা জানেতই 
হেয়েছ। -বিশর ভাগ বnুরা বাঙািল। আিমও 
-তা -সই অেথs িছnমলূ। কলকাতায় একজন 
আউটসাইডার িহেসেবই বড় হেয়িছ। 
আেমিরকায়, পাmােব, মহারােT সবst আিম  
আউটসাইডার। িকnু আমােক -কাথাও একটা 
িশকড় ছড়ােত হেব,-সটা হল কলকাতা।  
সতSিজত রায় বা ঋিtক ঘটেকর ছিব আমােক 
সবেচেয় -বিশ pভািবত কেরেছ। আমার 
ভােলাবাসার ভাষা বাংলা আর বিুdবিৃtর ভাষা 
ইংেরিজ। তাই আমার ভােলাবাসার আটs 
ফেমsর ভাষাও বাংলা। আমার িফl ইউিনেটর 
যারা আেছ  আমার অিভেনতারা  সবাই 
বাঙািল। আশা কির -বাঝােনা -গেছ।  

!তামার ঘের একিট চরকা আেছ। চরকা কী 

অেনক যিুkর লড়াই কের  ধিুত 
পাmািবেত িটেক থাকলাম। এটাই 
আমার পিলিটকSাল -sটেম�ট। এবং 
এই আধিুনকতা আমােদর কী kিত 
করেত পাের -সটা রবীndনাথ ও গাnী 
বঝুেত -পেরিছেলন।  এই হল ধিুত 
পাmািব পড়ার রাজনীিত। 



�
# Bangla Kounterkulture Archive 009/JULY2017

�23

কােজ লােগ ?   

এটা লnা কািহিন, -ছােটা কের বলিছ। যখন 
-মধা পােটকেরর সেŋ কাজ করিছ তখন 
পিরেবশ সেচতনতা িদেয় সব িকছু বঝুেত -চ�া 
করিছ। নমsদা বঁাচাও আেnালন িছল মহাtা 
গাnীর আদেশs  অnpািণত। আর আ�যs, আিম 
-দেখিছ, একই িমিটেঙ শŋর gহ িনেয়াগী, 
িবেনাদ িমd আর গাnী -সবাdেমর pিতিনিধও 
আেছ। গাnীবােদর pিত আমার -ঝঁাক  -ছােটা 
-থেক।  kাস নাইন -থেক আিম খািদর জামা – 
কাপড়  পরেত Gr কির। sুল ইউিনফমs 
পড়তাম না।  গাnীিজ চরকােক রাজৈনিতক 
pিতবােদর pতীক িহেসেব বSবহার 
কেরিছেলন। আিম মেন কির চরকা এখন 
পিরেবশ সেচতনতার pতীক। তুিম -য িজn 
আর িট শাটs পেরছ, -সটা ^তির করেত অেনক 
ইেলকিTিসিট পেুড়েছ। িকnু আিম -য খািদর 
ধিুত –পাmািব পের আিছ, -সটা ^তির করেত 
pায় িজেরা ইেলকিTিসিট পেুড়েছ। এখন -য 
সমেয় আমরা বাস করিছ, -সখােন পিরেবশেক 
বঁাচােতই হেব। এটা আর পছn – অপছেnর 
জায়গায় -নই। এটা এখন অিনবাযs -য 
পিরেবশেক বঁাচােত হেব। -তা খািদ পরা মেন 
এখন পিরেবশ  সেচতনতার pচার। ১৯৯২ 
সােল বাবির মসিজদ �ংসর পর বেmেত দাŋা 
হয়। ১৮ বা ২০  িডেসmর একটা শািn িমিছল 
হেয়িছল।  ওই িমিছেল আিম -হঁেট িছলাম,  
-হঁেটিছেলন  pবীণ গাnীবাদী সেবsাদয় -নতা 
ঠাkরদাস বাও। ওনার বয়স তখন ৭৫। শািn 
িমিছল -শেষ একটা সভা হি�ল রাsায়। আিম 
-দখলাম রাsার এক -কােন বেস ঠাkরদাস 
চরকায় sেতা কাটেছন। আিম ওনার পােশয় 
বেস পড়লাম। ওনার কাছ -থেক জানলাম 
বেmেত   মহাtা গাnী -যখােন থাকেতন  
-সখােন চরকা -শখােনার kাস হয়। আিম ওই 

kাস নাইন -থেক আিম খািদর জামা – 
কাপড়  পরেত Gr কির। sুল 

ইউিনফমs পড়তাম না।  গাnীিজ 
চরকােক রাজৈনিতক pিতবােদর 

pতীক িহেসেব বSবহার কেরিছেলন। 
আিম মেন কির চরকা এখন পিরেবশ 
সেচতনতার pতীক। তুিম -য িজn 

আর িট শাটs পেরছ, -সটা ^তির করেত 
অেনক ইেলকিTিসিট পেুড়েছ।
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kােস ভিতs হেয় -গলাম। চরকায় sেতা কাটেত িশখলাম।  

এটা িক !তামার কােছ এক ধরেনর !মিডেটশন ?  

একদম তাই। মহাtা গাnী বলেতন, ‘ইফ আই িডড নট িsন, আই উড নট িথংক’। এখন pিতিদন ২ 
ঘ�টা ঘের চরকা চালাই। একজন গায়ক বা বাদক -যমন -রাজ তার সŋীত বা বাদSিট িনেয় -রওয়াজ 
কের, আিমও -তমিন চরকা িনেয় -রওয়াজ কির।    

তুিম িক জােনা এরকম একিট আইন আেছ !য আনেসnডM িফl বcিkগত উেদcােগ একবারই সবMািধক 
১১জনেক !দখােনা যায়?  তাহেল !রD আটM গcালািরেত !তামার িফেlর িনয়িমত pদশMনী করা আইনত 
সmব নয়। !সই জnই dিদন !দখােনার পর !শা বn করেত হয়।    

হঁSা, আইন আেছ। িকnু আরও একটা কথা আেছ। িফlটা যিদ একটা আটs ওয়াকs িহেসেব -দখােনা হয়, 
তাহেল -সnেরর p¡িট এড়ােনা যায়। আমার কাজ সব সময় আটs িskিনং িহেসেবই -দখােনা হয়, িফl 
িহেসেব নয়। িসেনমSােটাgািফ  অSােk িফেlর -য সংjা -দওয়া আেছ, -সটা একিট বSবসািয়ক pেচ�া, 

তার সেŋ লাভ – kিত জিড়েয় আেছ। আমার কাজটা -তা তা নয়। আমার কাজটা িভিডও আটs / িফl 
আটs , তাহেল ওই  সংjা আমার -kেt খােট  না। আিম িÑ -ত মাnষেক আমার কাজটা -দখাি�। 
একটা  -শা  সবsািধক ৪০ জন -দখেত পাের। পেুরা আইনটােত পিরsার কের িকছু বলা -নই। রাT যখন 
খিুশ এটা বn কের িদেত পােরতাই -তা এখন অমল পােলকর sিpম -কােটs িবষয়টা -ফেলেছ, যােত 
আইেন s� কের সব িকছু বলা -হাক। -রm গSালিরেত -যত হল -সটার কথা বলেত -গেল pথেমই 
বলেত হয় আমরা এখন এমন একটা আবহাওয়ার মেধS রেয়িছ -যখােন একটা মহাভয় -ছেয়  আেছ 
চারপােশ।  এবার টাইমস অফ ইি�ডয়ার সাংবািদক িলখল -য আিম -সnরিশেপর িবrেd তাই আিম এই 
ভােব িফlটা -দখাি�। এটা পেড় গSালািরর মািলক  ভয় -পল। যিদ পিুলশ ওর গSালাির বn কের -দয়। 
-কােটs -কস কের। এছাড়া বািড়র মািলেকর সেŋও গSালািরর মািলেকর নানা সমসSা চলেছ। এইসব 
ঝােমলায় আমার কাজটা -দখােনা বn হল। এবার বািড়র মািলক এমন ঝােমলা করেছ -য গSালািরটাও 
এখন বn আেছ।                  

!তামার pথম ছিব আর ‘কিlমWথনকথা’য় নgতা এেসেছ। !তামার একিট িফেlর িচtনাটc িনেয় কথা 
হি8ল !সখােনও নgতা আেছ। নgতায় তুিম কী !দখ?  

নgতা শbটার  এেতা অপবSবহার হেয়েছ -য এটা িনেয় দীঘs কথা বলেত হয়।   সংেkেপ বিল, 
িসেনমােত যখন nSিডিট -দিখ, -সটা একটা  ইেরািটক বিড। হয় -স -সk করেছ বা সেবমাt কপেুলশন 
-শষ কেরেছ বা Gr করেত যাে�। আিম -য জায়গা -থেক আসিছ, -সটা হল নgতার pাগাধিুনক ধারণা। 
িহnd, -বৗd ও ^জন ধেমs  -য নg শরীর আমরা -দিখ, -সটা কখনই -সkয়ুাল বিড নয়, -সটা িডভাইন 

বিড। ‘কিlম�থনকথা’ -ত -য নgতা -দিখেয়িছ তা ওই িডভাইন বিডর পেয়�ট অফ িভউ -থেক। 
kmেমলার -pিkেত পেুরা িফlটা Gট করা -য kmেত নgতা কখনই িনিষd নয়। অেনক সmpদােয়র  
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সাধরুা -সখােন নg হেয়ই sান কেরন। এর হল িডভাইন এেসিটক nSড। -কউ যিদ -সটা -সkয়ুাল বিড 

িহেসেব -দেখ -সটা তার -দখার -দাষ। ‘কিlম�থনকথা’ -ত  dই চিরt যখন িনেজর পরেনর কাপড় খেুল 
জেল ভািসেয় িদে�, ওরা তখন এেসিটক হেয় যাে�। আর একটা কথা আেছ, আর এক ধরেনর  nSড 
বিডেক আিম বিল বhবSবhত শরীর। িমেশল ফুেকা -যমন বেলেছন, -য িভেkািরয়ান ইউেরাপ এই ধারণা 
^তির কেরেছ -য nSড মােনই -সkয়ুাল। আমােদর -দেশও এই ধারণা আেছ। -তা -য কথা বলিছলাম, 
আিম নgতােক িডভাইন এেসিটক nSড িহেসেবই -দিখ।                

এই িফলেম সcামুেয়ল !বেকেটর ‘ওেয়িটং ফর !গােডা’র ছায়া আেছ। !সটা !কন ?    

ছায়া নয়,এটা -বেকেটর  ‘ওেয়িটং ফর -গােডা’-কই অnভােব -দখা।  -বেকেটর -লখার সেŋ আমার 

দীঘsিদেনর একটা সmকs। ২০০০ সােল আিম িহিnেত একটা শটs িফl কেরিছলাম, নাম ‘অnরা’। অতা 
-বেকেটর একটা নাটক। মাt ১৮ লাইেনর ডায়ালেগই নাটক -শষ। এটা িনেয় একটা ২০ িমিনেটর 
িসেনমা হেয়েছ। এর আেগ কেলেজ আিম -বেকেটর নাটক অিভনয় কেরিছ। আমার মেন হয়, আমরা 
এখন এমন একটা অSাÕসাডs সমেয় ঢুেক পেড়িছ -য -বেকটেকই আমােদর এখন সবেচেয় pেয়াজন। 
-যখােন -কানও লিজক -নই। -বেকট এই নাটকটা -ভেবিছেলন যখন িতিন িdতীয় িব¢যেুdর সময় Ñােn 
ফSািস িবেরাধী pিতেরাধ যেুd অংশ িনেয়েছন। আমােদর -দশ হল এমন একিট -দশ, -যখােন সবেচেয় 

-বিশ সংখSায়  ‘ওেয়িটং ফর -গােডা’ অিভনীত হেয়েছ।   আিম   ‘ওেয়িটং ফর -গােডা’  ইংেরিজ, মারািঠ 

আর িহিnেত -দেখিছ। ‘কিlম�থনকথা’ dিট িবষেয়র উপর দঁািড়েয় আেছ। এক, ‘ওেয়িটং ফর -গােডা’   
dই, kmেমলা। ‘কিlম�থনকথা’ -ত আিম -বেকেটর নাটকটােক  একটা িÖpং -বাডs  িহেসেব বSবহার 

কিlম�থনকথা
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কেরিছ  অSাডােpশন কিরিন। ৫০% িফlটা আিম জানতাম, বািকটা  জানতাম না। একটা ১৬ িমিম 
কSােমরা আর ৩০টা িফেlর কSান িনেয় চেল -গলাম। খবুই ঝুঁিক িনেয়িছলাম।      

তুিম !য কlীর rপকিট িফলেম এেনছ !সিট !তা !ঘার িহndbাhণcবাদী। পরুাণ অnযায়ী িব�ুর !শষ বা 
দশম অবতার হেলন কlী। িযিন এেস কিলযগুেক িবনাশ কের সতcযগু sাপন করেবন। িতিন আসেবন 

ডানাওয়ালা সাদা !ঘাড়ায় !চেপ। এক হােত jলn ধমুেকতুর মেতা তেলায়ার আর অn হােত চk। িতিন 

বণMাfম ধমM sাপেনর জn !m8 ও িবধমMীেদর িনমূMল করেবন। এেতা আর এস এস – এর !pাgাম!     

তুিম একই সেŋ িঠক এবং ভুল। কিl অবতার িকnু ^ব ব ইিতহােস একজন িবতিকsত অবতার। দশ 
অবতার pথম আমরা -দিখ মহাভারেত। দশ অবতার িবখSাত হয় ভাগবত পরুােণ। -যটা ি¾sীয় িdতীয় 
শতাbীেত -লখা। pথম -য দশ অবতােরর তািলকা আমরা পাই, তােত কিl অবতার -নই। কিl আেসন 
মধSযেুগ, মসুলমান আkমেণর পর। দশ অবতােরর এরকম -কােনা sায়ী তািলকা -কানিদন িছল না। 
পের -তা বdুেকও এই তািলকায়  sান -দওয়া হেয়েছ। -যমন -কােনা -কােনা তািলকায় পরGরাম 
অবতার -নই। -কাথাও -মািহনীেক sান  -দওয়া হে�, -কাথাও -মািহনীেক বাদ -দওয়া হে�।   এই 
পেুরা িজিনসটাই চলমান এবং পিরবতsনশীল। রামায়েণরই কতgেলা সংsরণ পাওয়া যায়।  বাlীিক, 
তুলসীদাস আর কৃিtবাস – এঁেদর রামায়ণই আলাদা আলাদা। ি¾sীয় িdতীয় শতাbী -থেক dাদশ 

শতাbী পযsn  pথম হাজার বছের আমরা কিl অবতােরর -কােনা উেlখই পাই না। -সই তুলনায় কিl 
অেনক আধিুনক বলা যায়। কিl আেসিন এখেনা। আসেব। -যমন -গােডা আেসিন এখেনা। আসেব। 

কিl একমাt অবতার -য আেসিন। তুিম আর এস এস – এর -রফােরn িদেল। িকnু মেন -রেখা আর 
এস এস  িকnু মলূত ^ব বেদর সংগঠন। এই িহndt ^শব নয়, শাkও নয়। সাভারকর বা িহnd মহাসভা 
যারা আর এস এস ^তির কেরিছল, তারা িছল মারািঠ িচৎ পাবন bাhণ।  এই ^ব বরাই িকnু িহndtেক 
শাসন করেছ। িbিটশরাও এই ^ব ব  িহndt  -চেয়িছল, -যখােন শাk ও ^শেবর -কানও sান -নই। 
আজেকর িহndtর িদেক তািকেয় -দখেল -দখা যােব এটা ^জন আর ^ব বেদর সমিnত একিট ধমs। যা 
আিম মেন কির অসmণূs িহndt। এই -য িনরািমষ খাবার িনেয় উnাদনা Gr হেয়েছ এটা ^জনেদর জn।   

তাই -তামার  উtের বিল -য,না,‘কিlম�থনকথা’  এই তtt বেল না।                                                                     

!তামার িফlgেলা এক একটা দাশMিনক িডসেকাসM। এরকম িফl কর !কন ? 

িডসেকাসs িকনা বলেত পারব না, -সটা দশsক  বলেব। আমার িফlgেলা হল ইংেরিজ বিুdবিৃt আর 
বাংলা ভালবাসার ফসল। িসেনমা বhিদন ধের একটা কািহিনিভিtক আটs ফমs হেয় আেছ। -য কািহিনর 
জn হেয়িছল উিনশ শতেক, ইউেরােপ। বাংলায় িসেনমা আজও -সই  কািহিনিভিtক আটs ফমs হেয় 

আেছ। এই -য লালদার(sমন মেুখাপাধSায়)  িফl  ‘অসমাp’ িরিলজ হল এই মােস। -সটাও উপnাসেক 
িভিt কের।িকnু িফেlর -তা একটা আলাদা ভাষা আেছ। -সটা -ক চচsা করেব ? আমার িফেl সময় খবু 
grtপণূs। আমার িফেl সময়টা সামেন থােক আর একটা nােরিটভ িপছেন চেল। িদস ইজ আ পিলিটk 
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অফ -টেmারািলিট। এই -খলাটা -গাদার -খেলেছ, -bেসঁা -খেলেছ বা তারকভিs, 
আেnািনয়িন,অSাে�জেলওপলুসু -খেলেছ।  আর একজন আমােক ভীষণ ইন»ুেয়n কের, -স হল ঋিtক 
ঘটক। উিন nােরিটভেক -টেmারােল িনেয় িগেয় একটা অn মাtা িদেয়েছন। আর বলেত হেব মিণ 
কাউেলর কথা, ওর িফেlও টাইম -যভােব nােরিটভ হেয় ওেঠ -সটা আমােক আকষsণ কের। অিমতাভ 

চkবতsীর ‘কাল অিভরিত’ আমার িpয় িফlgেলার অnতম। কমল srপ – এর ‘ওম দরবদর’ – এর 
কথাও বলেত হয়।  আিম বলব আমার িফl িডসেকাসs নয় িডসকািসsভ। আিম এরকমই িফl কির। 
অেনেকর বঝুেত অsিবেধ হয়, -স জn আিম dঃিখত ।      
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এই শহের একলা !মেয়   নিnনী !সানালী  
আিম সাধারণ মধSিবt ঘেরর -মেয়। বািড় মØsেল,কলকাতা -থেক ঘ�টাখােনেকর -Tন দূরেt।  
-বশ কেয়ক বছর আেগর ঘটনা, িকnু -সই িদেনর সব ঘটনা খবু s� আমার সামেন।  কলকাতায় 
িগেয়িছলাম একটা কােজ,-ফরার পেথ টািলগm -থেক -মেTায় উেঠিছ যাব  দমদম। রবীnd সেরাবর 
-sশেনর পর -থেক হঠাৎ -দিখ সবাই আমােক অdুত দিৃ�েত -দখেছ।  মাnষজেনর -সই অdুত দিৃ�  
pথেম পাtা না িদেলও আেs আেs Gধ ু-চাখ নয়, িবিভn মnবSও কােন আসেত  থােক বঝুেত পাির 
আমার জামায় িকছু -লেগ আেছ, যা -Tেনর যাtীেদর মnেবSর কারণ। পরেণ িছল িজn – এর পSা�ট আর 

টপ। জামার নীেচ  হাত িদেতই -টর পাই আমার -মnTেুয়শন Gr  হেয় -গেছ আর -সই রkই আমার 
জামায়। তািরখটা জানা িছল, িকnু ভুেল িগেয়িছলাম।  িকnু বঝুেত পারিছলাম না এই sাভািবক িবষেয় 
মাnষ -কন এমন করেছ। তঁারা কী ভাবেছন আিম -s�ায় এটা করিছ? হঠাৎ এক মিহলা -বশ -জাের 

বেল উেঠিছেলন, ‘িছঃ কী -নাংরা -মেয়’।  -সিদন "-নাংরা"-র মােন যা বেুঝিছলাম তা হল -মেয়েদর 
-মnTেুয়শন একিট -নাংরা িবষয় অথচ -সটা না হওয়া অsাভািবক। তখন বয়সও কম িছল,ভেয় -নেম 
পেড়িছলাম পাকs িsTট -sশেন।  -কানভােব জামা ঢাকার -চ�াও কেরিছলাম িকnু কাrর -চাখ -থেক 
বঁািচিন। পাকs িsTেটর ফুটপােথ একিট গােছর নীেচ বেস পিড়, দাদােক -ফান কির, দাদা বাইক িনেয় 
এেস আমােক বািড় িনেয় যায়। বাইেক ওঠার আেগ পযsn ওই ফুটপােথ বেস বঝুেত পাির -ছেলেদর 
-চাখ Gধ ুঐ রেkই আটকায় িন তােদর -চােখ আিম তখন খাবাের পিরণত হেয়িছলাম। ওই িবেকেল 
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পারেল তখনই আমােক তুেল িনেয় যায় তারা। বািড় 
িফের ওই ঘটনা আিম -ফসবেুক -পাs কির। -পাsিট 
ভাইরাল হয়, -বিশর ভাগ মাnষ আমার পেk িছেলন, 
িবপেkও অেনেক িছেলন। -কউ -ফসবেুক এিট অÙীল 
-পাs বেল িরেপাটs কেরন -ফসবকু আমােক bক কের।  

এখন কলকাতায় একা থাকিছ,বছর dেয়ক,-পইং -গs 
িহেসেব। কােজর জn রাত কের িফরেতও হয়। আিম 
অিভনয় আর মেডিলং কির আর তার জn কলকাতায় 
থাকেত হয়। যখন কলকাতায় থাকার িসdাn িনলাম, 
িঠক করলাম দিkণ কলকাতায়ই থাকব।  আমার 
কােজর -kেt দিkণ কলকাতা -থেক যাতায়ােতর 
িকছুটা sিবধা এবং -ভেবিছলাম দিkণ কলকাতায় 
মাnষজন িকছুটা অn ধরেণর। দিkণ কলকাতায় -বশ 
রােতর িদেকও মাnষজেনর যাতায়াত থােক,কলকাতায় 
যখন একা থাকেত আিস তখন -ভেবিছলাম এেত 
ভােলাই হেব। ধীের ধীের ভুল ভােঙ দিkণ কলকাতার 
মাnষরা িনেজেদর যেতাটা -খালা মেনর -দখায় তারা 

-তমন নয় িকnু  অিভjতা বলেছ কলকাতার উtর – 
দিkণ –পবূs – পি�ম একই রকম।    
একিদন রােত ঘের িফরিছ,-দিখ কেয়কটা  -ছেল আমার 
িপছু িনেয়েছ,তা কলকাতা একটা িজিনস  
িশিখেয়েছ,িনেজর রkা িনেজ কেরা নাহেল -রপ হও। 
তাই িনেজর রkায় িকছু িজিনষ বSােগ রািখ;ওেদর -দেখ 
ভাবিছলাম বSাগ -থেক -পপার -Öp -বর করব। িকnু  
-দখলাম আেলার রাsায় তারা আর -নই -সিদন 
কলকাতা -বাঝােলা অnকাের -মেয়েদর -পেল এই শহর 
-বিশ চুলেকায় আেলােত চুলকািনটা একটু কেমই যায়। 
একা থাকেত িগেয় কলকাতার খারাপটাই -বিশ -দেখিছ। 
িkেভজ -দখার জn গােয়র উপর হামেল পরা -ছেলেদর 

যখন d –চারেট কড়া কথা বিল তখন মখু ঘিুরেয় 
যাওয়ার সময় তারা  আমােক খানিক বেল যায়।  

দিkণ কলকাতায় -বশ রােতর 

িদেকও মাnষজেনর যাতায়াত 

থােক,কলকাতায় যখন একা 

থাকেত আিস তখন 

-ভেবিছলাম এেত ভােলাই 

হেব। ধীের ধীের ভুল ভােঙ 

দিkণ কলকাতার মাnষরা 

িনেজেদর যেতাটা -খালা মেনর 

-দখায় তারা -তমন নয় িকnু  

অিভjতা বলেছ কলকাতার 

উtর – দিkণ –পবূs – পি�ম 

একই রকম।    



�
# Bangla Kounterkulture Archive 009/JULY2017

�30

আরও একটা ভয়ংকর অিভjতা হেয়িছল, একিট -ছেলর সেŋ বnুt িছল বh বছেরর, তাই িব¢াসটাও িছল 
তার উপর। -স পড়ােশানার জn থাকত কলকাতায় -পইং -গs ।  আিম মােঝই মােঝই -সখােন -যতাম। 
২০১২ সােল একবার কলকাতা -থেক বািড় -ফরার সময় সামাn অss হেয় পিড়, সেŋ -সই বnুিট। তার 
অnেরােধ -যেত হয় তার ঘের। তার ঘের কতkণ িছলাম জািন না, পেরর িদন ঘমু ভােঙ িনেজর বািড়েত। 

জানেত পাির ওই ঘমুn অবsায় -সই বnু বািড় িদেয় -গেছ। তােক -ফান করেল -স বেল, ‘হঁSাের খানিক 

বল। ঘমু ভাঙল’ ? আিম অবাক হেয় তােক বিল, ‘এভােব কথা বলিছস -কন’?  উtের -স বেল, ‘-তােক 

অেনকিদন ধের -চাদার ছক করিছলাম, কাল চুেদিছ। আমার কােছ -তার nSড িভিডও িkিপংস আেছ। যখন 

Gেত চাইব চেল আসিব। নইেল -ফসবেুক সব িলক কের -দব’। বঝুেত পাির আমােক ঘেুমর ওষধু খাইেয় 
এইসব কেরেছ।  এই bSাকেমেলর সামেন ভয় -পেয় িপিছেয় যাইিন, সব িকছু একাই সামেল িনেয়িছ। 

আিম একা একা রাsায় ঘরুেত ভােলাবািস আর মােসর -শেষ পেকটটাও কমেজাির হেয় যায়। তাই অেনকটা 
রাsা হঁাটেত হঁাটেত ঘের িফরিছ, তখন pায় রাত ১২টা। িকছু pাইেভট কার আর টSািk ছাড়া রাsা pায় 
ফঁাকা,হঠাৎ -খয়াল কির একিট pাইেভট কার খবু আেs চালাে� এবং বলা যায় আমার পােশ পােশই 
চলেছ,গািড়েত লাউড িমউিজক বাজেছ,-ভতের  dেটা -ছেল। যিদও আিম আমার মেতাই -হঁেটই িফির তেব 

-সই গািড়টা যাওয়ার আেগ বেল, ‘চেলা -কাথাও ঘেুর আিস।  যা -রট তার -থেক -বিশই -দব’। কথাgেলা 
গােয় মািখিন কারণ এেদর কথা Gনেল আমার জীবনটা -থেম যােব।আিম -খালােমলা -পাষাক পির আর 
পরেত ভােলাবািস,আিম সবার সােথ -খালামেন কথা বিল,তাই অেনেকই -ভেব -ফেল আিম খবু সহেজই 
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পরেত ভােলাবািস,আিম সবার সােথ -খালামেন কথা বিল,তাই অেনেকই -ভেব -ফেল আিম খবু সহেজই 
িবছানায় চেল যাই। -সk খবু sাভািবক িবষয় -সটা অsাভািবক কের তুেলেছ িকছু মাnষ। 

আিম এই সমাজেক মািনিন মানেবাও না।  হাসSকর  ধSানধারণা আর -গঁাড়ািম িনেয় ^তির  এই 
পrুষতািntক  সমাজ, না না বােলর সমাজ। এই বােলর সমাজ আমার জীবন থামােত পারেব না,এই 
কলকাতায় বnুেবশী পrুেষর হােত ধিষsত হেয়ও আিম থািম িন,আিম থামেবা না,আিম এিগেয় যােবা 
আমার মেতা। এই হল কলকাতায় একা থাকা একিট -মেয়র ^দনিnেনর সিতS। 

ও হঁSা,ধিষsতা -জেন -কউ সহাnভূিত জানােবন না।  ওটার -কােনা pেয়াজন -নই । আমার জীবন আিম 
-গাছােত জািন।    


